
 
 

รายงานผล เนื้อหาองค์ความรู้ท่ีนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามโครงการ “พัฒนาระบบการจัดการความรู้” ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1. หน่วยงาน   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 

2. ชื่อโครงการ/งาน  โครงการฝึกปฏิบัติงานบริหารโรงพยาบาล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร 

     มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ) 

3. ชื่อผู้นาํกระบวนการ  รองศาสตราจารย์ สมชาติ โตรักษา 

4. รายชื่อผู้ร่วมโครงการ 

1. รศ.สมชาติ โตรักษา 2. รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 3. นางสาวศิริมา ยีมิเด็น 

4. น.ส.อุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์ 5. นางอรนุช ชัยสมบูรณ์พันธ์ 6. นางพิศมัย มณแีจ่มใส 

7. น.ส.นํ้าทิพย์ กลีบเมฆ 8. น.ส.รัฐกาญจน์ ยานะโส 9. น.ส.สรวดี ยอดบุตร 

10. นางคณัชฌา สทิธิบุศย์ 11. น.ส.พรพัชรินทร์ วงศ์สายศร ี 12. น.ส.จันทรา ไวยรัตน์ 

13. น.ส.วุฒิยา แสงสมชัยพิพัฒน์ 14. น.ส.ทักษอร ทองพิทักษ์ 15. น.ส.สุชาดา ภางาม 

16. น.ส.พิชญาภา อัตตโนรักษ์ 17. น.ส.สาวนาถ เลิศสําราญ 18. ว่าที่ ร.ต.ญ.เบญจวรรณ พุธวัฒนะ 

19. น.ส.ชินาภา พยัคฆะ 20. นางผกาทิพย์ สัจจามั่น 21. น.ส.ปรียานุช เกษตรทรัพย์สนิ 

22. นายวัชระ พะตัน 23. นายถาวร สาล ี 24. นายศุภสิทธ์ิ สขุี 

25. นายวุฒิกรณ์ พันธ์ุย่ิงยก 26. นางณัฎฐกรณ์ ลําน้อย 27. น.ส.ณัฐธิดา เธียรถาวร 

28. นายศุภกร โคมทอง 29. นายติณณ์ธฤต ทัพโคกสูง 30. นส.ธารทิพย์ ศริิรัตน์ไพบูลย์ 

5. ชื่อองค์ความรู้  การฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทาํงานแบบบูรณาการ 
6. เนื้อหาองคค์วามรู้ 

 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การฝึกปฏิบัติงานบริหาร
โรงพยาบาล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหาร
โรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)” ในหัวข้อเรื่อง “การฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานแบบบูรณาการ” เมื่อวันที่ 19-
20 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 4202 อาคาร 4 ช้ัน 2 และ ห้องประชุมจรัส ยามา
รัต อาคาร 4 ช้ัน 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.สมชาติ โตรักษา เป็นผู้นํากิจกรรม 
น.ส.วุฒิยา แสงสมชัยพิพัฒน์ และ นายวุฒิกรณ์ พันธ์ุย่ิงยก เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการประชุม
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รายงาน KM สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ) ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2557 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ (คุณอํานวย) นางคณัชฌา สิทธิบุศย์ น.ส.รัฐกาญจน์ ยานะโส น.ส.สาว
นาถ เลิศสําราญ น.ส.สุชาดา ภางาม และ ว่าที่ ร.ต.ญ.เบญจวรรณ พุธวัฒนะ เป็นผู้ทําหน้าที่จดบันทึก (คุณ
ลิขิต) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) นําความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร/พัฒนา/แก้ปัญหา การดําเนินงาน ของงานโรงพยาบาล/
สถานบริการสุขภาพ ที่ได้จากการประยุกต์/ใช้ หลักวิชาการทั้งหลายที่เก่ียวข้อง ในการดําเนินงานฝึก
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 6 กรกฎาคม 2557 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ที่ครบวงจร 

2) นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของแต่ละคน มาประมวล วิเคราะห์ 
คัดเลือก และ นําไปประยุกต์เพ่ิมเติม ในรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานตน ให้สมบูรณ์ย่ิงๆขึ้น 

3) นําความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน มาจัดทําเป็น Knowledge Asset: KA ที่สามารถนําไป
ก่อให้เกิดคุณค่า ทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติ ได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย 

ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร/พัฒนา/แก้ปัญหา การดําเนินงาน ของงานโรงพยาบาล/สถาน
บริการสุขภาพ ที่ได้จากการประยุกต์/ใช้ หลักวิชาการทั้งหลายที่เก่ียวข้อง ในการดําเนินงานฝึกปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 6 กรกฎาคม 2557 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
โดยยกตัวอย่าง มา 5 กรณี/ตัวอย่าง ดังน้ี 

ตัวอย่างที่ ๑  
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการการฝึกปฏิบัติงานในสถานทีท่ํางานแบบบูรณาการ 

สถาบันบําราศนราดูร 
ลําดับ ประเด็น กิจกรรม/องค์ความรู้/ประสบการณ์ ท่ีได้ทํา/ได้รับ 

1. สิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ หรือ
คาดว่าจะเกิดข้ึนจริง ใน
การฝึกภาคสนาม คือ
อะไร? 

1.1 การคิด: สามารถพัฒนาความคิดท่ีเป็นระบบ (System Thinking) คือ คิดอย่างรอบคอบ 
ครอบคลุมทุกแง่มุม และ ครบวงจร ต้ังแต่จุดเริ่มต้น จนถึงจุดสิ้นสุดได้ 

1.2 การเขียน: สามารถพัฒนาทักษะการเขียน แผนพัฒนา (Development Plan) และการ
เขียนผลงานวิจัย R2R โดยรู้จักคํา และเลือกใช้ คําให้ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงความหมาย 
เหมาะกับกาลเทศะได้ 

1.3 การทํา: สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างว่องไว ราบร่ืน ม่ันคง เป็นระบบ
ระเบียบ และเหมาะสม ตามสภาวการณ์ต่างๆ ได้ 

1.4 การวิเคราะห์: สามารถแยกแยะส่วนประกอบของปัญหา (Problem) โดยแสดงท่ีมาท่ีไป
ของปัญหางานท่ีได้รับมอบหมาย และตรวจสอบกลับไปหาสาเหตุของปัญหาน้ันๆ ได้ 

1.5 การสังเคราะห์: สามารถนําความรู้จากการฝึกภาคสนาม มาสร้าง และพัฒนาเป็น
รูปแบบการดําเนินงานใหม่ (New Working Model) ท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ มากกว่ารูปแบบเดิมท่ีมีอยู่ได้ 

1.6 การประเมิน: สามารถแสดงความรู้ท่ีเกิดข้ึน ด้วยความสามารถในการวัดตัวสิ่งนั้นได้ โดย
มีองค์ประกอบในการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑ์การวัด ท่ีแน่ชัด เป็น
มาตรฐาน 

1.7 การประยุกต์: สามารถนําทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด ทางด้าน “การบริหาร” ไป
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รายงาน KM สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ) ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2557 

ปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ ในภาคปฏิบัติได้ ตามบริบทของ
สถาบันบําราศนราดูร 

1.8 อ่ืนๆ ระบุ การพูด: สามารถพัฒนาทักษะการพูดจาด้วยคําพูดท่ีหลักแหลม เหมาะสมกับ 
กาละ เทศะ และ บุคคลตามแต่ละสถานการณ ์และการพูดนําเสนอหน้าชั้นเรียนได้ 

2. เปรียบเทียบการปฏิบัติ 
งานตามแผนท่ีวางไว้ 
และสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง คือ
อะไร? 
(สภาพความสําเร็จของ
การดําเนินงาน) 

2.1 ได้ปรับปรุงระบบงานท่ีทําแล้วนั้นให้ดี และได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน, Work Flow 
เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน สื่อสาร ทําความเข้าใจ กับ “ผู้ปฏิบัติงานทุกคนท่ี
เกี่ยวข้อง” รับทราบอย่างถูกต้อง ได้ตามแผน 

2.2 ได้รูปแบบการดําเนินงาน ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ปฏิบัติได้เหมาะสมกับ
หน่วยงาน ตามแผนท่ีวางไว้ 

2.3 เขียนผลงานวิจัย R2R ได้น้อยกว่าแผนท่ีวางไว้ 1 เร่ือง (Plan=5/Actual= 4) และ
ผลงานการเขียนท้ัง 4 เร่ือง นั้น อาจารย์ได้กรุณาชว่ยเขียนให้มากกว่าร้อยละ 70 

2.4 เขียนแผนพัฒนา (Development Plan) 5 ปี ได้ แต่ยังไม่ค่อยถูกต้องตามหลักการ 
หรือดีเท่าท่ีคาดหวัง 

3. เหตุใด สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง
จึงแตกต่าง/เป็นไปตาม
แผน?  

3.1 ทําตามแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ท่ีจัดทําไว้ได้ประมาณร้อยละ 80 เนื่องจาก
ภาระงานท่ีค่อนข้างมาก และยังบริหารเวลาได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

3.2 ยังมีความรู้ทางทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด ทางด้าน “การบริหาร” ไม่มากเพียง
พอท่ีจะนําไปปรับใช้ในภาคปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

4. ความรู้ท่ีใช้ในการ
ดําเนินงาน ใช้ความรู้
อะไรบ้าง? 

4.1 Principle of Managing 8 กิจกรรมหลัก 

4.2 นําปรัชญา “การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน (Continuous and Sustainable 
Working Improvement: CSWI) มาใช้ในการทํางาน ได้แก่ 

 - นํางานวิจัยเพ่ือการพัฒนา (Research for Development: R & D) มาใช้ในการพัฒนา 
“งาน” ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 - นําเคร่ืองมือ Deming Cycle: PDCA (วงจรคณุภาพ), KM มาใช้ในการบริหารงาน ระดับ
บุคคล และระดับหน่วยงาน 

5. มี ข้ันตอน  และวิ ธีการ
ดําเนินงาน อย่างไรบ้าง? 

5.1 สํารวจพ้ืนท่ีฝึกภาคสนาม 

5.2 วิเคราะห์สภาวการณ์โรงพยาบาล, งานท่ีได้รับมอบหมาย 

5.3 จัดทํา และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการฝึกภาคสนาม 

5.4 ดําเนินงานตามแผน ในการฝึกภาคสนาม 

5.5 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

5.6 จัดทําแผนพัฒนา 5 ปี (Development Plan) ของงานท่ีทําในช่วงฝึกภาคสนาม 

5.7 จัดทําระบบ/รูปแบบ การดําเนินงาน (เบื้องต้น) ของงานท่ีทําในช่วงฝึกภาคสนาม 

5.8 ปรับปรุง พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

5.9 พัฒนาและจัดทําผลงาน R2R 

5.10 จัดทํา/ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน 

5.11 รายงานสรุปผลการดําเนินงานฝึกภาคสนาม 
6. สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการ

ดําเนินงาน มีอะไรบ้าง? 
6.1 ได้พัฒนาทักษะด้านความคิด (Conceptual Skills), ด้านการพูด (Verbal Skills), ด้าน

การกระทํา (Practical Skills) 
6.2 ได้ฝึกปฏิบัติการเขียน แผนพัฒนา (Development Plan) และแผนปฏิบัติการ 
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(Operation Plan) 
6.3 ได้พัฒนาวิธีการทํางาน ให้ดีข้ึน รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน สะดวกข้ึน โดยจัดทําเป็นคู่มือการ

ปฏิบัติงาน และพัฒนาเอกสาร วิธีการทํางานต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้ว ให้ชัดเจน ครบถ้วน 
สมบูรณ์และเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน 

6.4 ได้นําเคร่ืองมือ PDCA, Flow Charge มาใช้พัฒนาระบบงาน ได้แก่ 
 - พัฒนาข้ันตอนการทํางาน 
 - พัฒนาความต่อเนื่องของการทํางาน 
 - พัฒนาการเชื่อมต่อกับระบบงานหรือกิจกรรมอ่ืน 
6.5 ได้นํา เคร่ืองมือ KM, R2R ไปใช้ในการพัฒนาคนของหน่วยงานให้มีความรู้ 

ความสามารถสูงข้ึน ด้วยวิธีท่ีประหยัดท้ังเวลา และค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม 
6.6 ได้นําไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน ได้แก่ 
 - จัดให้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี ความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความ

สวยงาม ความมีชีวิตชีวา 
 - ดูแลอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ การบํารุงรักษา การป้องกันการชํารุดเสียหาย 

การใช้งานอย่างสมประโยชน์และคุ้มค่า 
 - พัฒนาด้านระบบงานและวิธีการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพสูง เอ้ืออํานวยต่อการทํางาน

ในภาพรวม โดย “มุ่งเน้นการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีตํ่าท่ีสุด” 
7. จุดแข็งการดําเนินงานมี

อะไรบ้าง? 
7.1 ผู้บริหารองค์การมีภาวะผู้นํา ดีมาก และมีวิสัยทัศน์ท่ีสร้างสรรค์ ชัดเจน กว้างไกล 
7.2 มีโครงสร้างขององค์การ ท่ีเอ้ือต่อการดําเนินงาน 
7.3 มีระบบคุณภาพ และ การป้องกันความเสี่ยง ท่ีมีประสิทธิภาพ 
7.4 มีเงินทุนมาก  

8. จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค 
ท่ีพบ มีอะไรบ้าง? 

8.1 ระบบงาน ไม่ชัดเจน ไม่เอ้ือต่อการดําเนินงาน 
8.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ล้าสมัย ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้เต็มท่ี และเสียบ่อย  
8.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือ

แนวทางการเบิกจ่ายเงิน  
8.4 การจัดองค์การในหน่วยงาน และในการทํางานยังไม่เหมาะสม การมอบหมายงานไม่

ชัดเจน และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
8.5 บุคลากรในหน่วยงาน ขาดขวัญและกําลังใจ 

9. ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ 
ไขเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในคร้ังต่อไปดีข้ึน 

9.1 แก้ไขท่ีสาเหตุของปัญหา โดยการวางระบบงานท่ีดี และเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน 
9.2 กํากับ ดูแล ติดตาม ควบคุม ให้ “คน” ท่ีเกี่ยวข้อง ทําตามระบบงานท่ีวางไว้ด้วยความ

เต็มใจและสุขใจ จนเป็นนิสัย และสามารถพัฒนางานได้ด้วยตนเอง 
9.3 จะต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง (Self Assessment) และปรับปรุง

พัฒนา (Self Improvement) ทุกคร้ัง ท่ีปฏิบัติกิจกรรม 
10. ความรู้ใหม่ หรือ

นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานในคร้ังนี ้

10.1  ได้รูปแบบการดําเนินงาน ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ปฏิบัติได้ และเหมาะสมกับ
หน่วยงาน 

10.2  ได้ผลงานวิจัย R2R จํานวน 4 เร่ือง ท่ีส่งเข้าร่วมประกวดในเวทีของกระทรวง
สาธารณสุข 

10.3  สามารถเขียนแผนพัฒนา (Development Plan) ได้สําเร็จ คือ แผนพัฒนางานเบิก
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสู่ความย่ังยืน ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2558 – 2562 

11. เอกสารรายละเอียด
ความรู้ท่ีใช้ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

11.1 สมชาติ โตรักษา. หลักการบริหารโรงพยาบาล ภาคท่ี 1 หลักการบริหารองค์การและ
หน่วยงาน. กรุงเทพ: พี. เอ็น. การพิมพ์, 2542 

11.2  สมชาติ โตรักษา.การประยุกต์หลักการบริหารเพ่ือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และ
ย่ังยืน. กรุงเทพ: คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557  
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11.3  สมชาติ โตรักษา. เอกสารประกอบการเรียนรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพสูง และย่ังยืน.กรุงเทพ: คณะ
สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 

11.4  สมชาติ โตรักษา. หลักการและกระบวนการบริหารในโรงพยาบาล ในประมวลสาระชุด
วิชาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล หน่วยท่ี 1. พิมพ์คร้ังท่ี 2 นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 

 
ตัวอย่างที่ ๒  

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการการฝึกปฏิบัติงานในสถานทีท่ํางานแบบบูรณาการ 
โรงพยาบาลรามคําแหง 

 

ลําดับ ประเด็น กิจกรรม/องค์ความรู้/ประสบการณ์ ท่ีได้ทํา/ได้รับ 
1. สิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ หรือ

คาดว่าจะเกิดข้ึนจริง ใน
การฝึกภาคสนาม คือ
อะไร? 

1.1 การคิด.เปลี่ยนมุมมองความคิดให้เปิดกว้างรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คิดได้ลึกซ้ึงข้ึนในเร่ือง
ต่างๆ และความคิดนั้นๆได้รับการยอมรับ 
1.2 การเขียน สามารถเขียนในทางวิชาการได้ เผยแพร่สู่สาธารณะได้ 
1.3 การทํา..นําแนวความคิดไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยอาศัยการประสานงานความร่วมมือ
ต่างๆ และการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ได้รู้และทดลองการทํางานใหม่ๆ  
1.4 การวิเคราะห์.มององค์ประกอบต่างๆของงานได้อย่างครอบคลุมว่าสิ่งไหนมีปัจจัยอะไรท่ี
เป็นผลกระทบเกี่ยวเนื่องกัน 
1.5 การสังเคราะห์. สามารถนําเอาส่วนประกอบต่างๆของงานมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้ 
1.6  การประเมิน.สามารถประเมินและวัดผลความสําเร็จของงานได้อย่างชัดเจน. 
1.7 การประยุกต์สามารถนําทฤษฎีในทุกเร่ืองท่ีได้เรียนมา ไปปฏิบัติได้จริง.. 
1.8 อ่ืนๆ ระบุ การได้รู้จักผู้คนเช่นหัวหน้าฝายต่างๆ หรือเจ้าหน้าท่ีในแผนกอ่ืนๆเป็นการ
สร้างมิตรภาพเพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้การช่วยเหลือเกื้อกูลในภายภาคหน้า 

2. เปรียบเทียบการปฏิบัติ 
งานตามแผนท่ีวางไว้ และ
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง คืออะไร? 
(สภาพความ สําเร็จของ
การดําเนินงาน) 

2.1 ความสําเร็จไม่ได้เกิดข้ึนโดยทันทีตามที่ได้วางแผนไว้ มีปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องแก้ไข
อยู่ตลอดเวลา บางอย่างเช่นการทําแบบสอบถามไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่แรก แต่
เม่ือทําแล้วได้ผลมาดีก็นาประยุกต์และเพ่ิมลงไปในแผนนั้นๆ  

3. เหตุใด สิ่งทีเกิดข้ึนจริง
จึงแตกต่าง/เป็นไปตาม
แผน?  

3.1 เนื่องจากทําแผนตามทฤษฎี ไม่ได้คิดถึงความเป็นจริงท่ีต้องนํามาใช้กับคน 
3.2 มีปัจจัยหลายอย่างท่ีไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้า จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  
3.3 ขาดประสบการณ์ทําให้การตัดสินใจช้า เหมาะสม 

4. ความรู้ท่ีใช้ในการ
ดําเนินงาน ใช้ความรู้
อะไรบ้าง? 

4.1 หลักการบริหารท่ัวไป 
4.2 หลักการบริหารโรงพยาบาล 
4.3 หลักการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย  
4.4 หลักการสื่อสาร  
4.5 มาตรฐานโรงพยาบาล JCI  
4.6 กฎหมายแรงงาน 

5. ข้ันมีตอน  และวิ ธีการ
ดําเนินงาน อย่างไรบ้าง? 

5.1 ข้ันเตรียมการ เป็นการศึกษาข้อมูล สภาวการณ์ของโรงพยาบาลและงานท่ีทํา รูปแบบ
การดําเนินงานเดิม 
5.2 ข้ันดําเนินการ นํารูปแบบท่ีได้คิดใหม่มาทดลองใช้ 
5.3 ข้ันประเมินผลการดําเนินการ สรุปผลการดําเนินการใช้รูปแบบใหม่ 
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6. สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการ
ดําเนินงาน 
มีอะไรบ้าง? 

6.1 ได้เรียนรู้รูปแบบการทํางานท่ีแตกต่างออกไป 
6.2 ได้รูปแบบการพัฒนางานท่ีดีข้ึน 
6.3 ได้ประสบการณ์การทํางานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 

7. จุดแข็งการดําเนินงานมี
อะไรบ้าง? 

7.1 มีการปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานจริง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
7.2 ระบบการดําเนินงานไม่ซับซ้อนทําให้เกิดการพัฒนาได้ง่าย 
7.3 หัวหน้าหน่วยงานให้การสนับสนุน 

8. จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค 
ท่ีพบ มีอะไรบ้าง? 

8.1 เป็นงานใหม่ ไม่คุ้นเคยมาก่อน ต้องเรียนรู้ท้ังหมด 
8.2 ขาดประสบการณ์ความรู้ 

9. ข้อเสนอแนะ/วิธีการ
แก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติ 
งานในคร้ังต่อไปดีข้ึน 

9.1 มีการพัฒนาให้หน่วยงานมีส่วนร่วมมากย่ิงข้ึน 
9.2 กําหนดแผนการดําเนินงานข้ันตอนปฏิบัติอย่างชัดเจน 

10. ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานในคร้ังนี ้

10.1  แผ่นรายการขอใช้บริการเวรเปล 
10.2  แบบการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ของเวรเปล 

11. เอกสารรายละเอียด
ความรู้ท่ีใช้ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

11.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
11.2  การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 
ตัวอย่างที่ ๓  

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการการฝึกปฏิบัติงานในสถานทีท่ํางานแบบบูรณาการ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 

ลําดับ ประเด็น กิจกรรม/องค์ความรู้/ประสบการณ์ ท่ีได้ทํา/ได้รับ 
1 สิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ หรือ

คาดว่าจะเกิดข้ึนจริง ใน
การฝึกภาคสนาม คือ
อะไร? 

1.1 การคิด การทําโครงการท่ีช่วยแก้ปัญหาของพ้ืนท่ีได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนด้วยทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ 
1.2 การเขียน โครงการตามแบบแผนของพ้ืนท่ีรพ.กรุงเทพ 
1.3 การทํา วิธีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานอย่างม่ันคงและย่ังยืน 
1.4 การวิเคราะห์. โดยใช้ SWOT Analysis 
1.5 การสังเคราะห์: การวางระบบงานบริการนัดรับยา 
1.6 การประเมิน โดยใช้ตัวชี้วัดด้านปริมาณ และคุรภาพ 
1.7 การประยุกต์: ใช้หลักวิชาการต่างๆที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้จริงในการบริหารโครงการ  
1.8 อ่ืนๆ ระบุ: สามารถทําโครงการให้ประสบผลสําเร็จได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

2 เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร
ปฏิบั ติงานตามแผนท่ี
วางไว้ และสิ่งท่ีเกิดข้ึน
จริง คืออะไร? 
(สภาพความสําเร็จของ
การดําเนินงาน) 

เนื่องจากต้องฝึกภาคสนามในพ้ืนท่ี ท่ีไม่ใช่แผนกของตนเอง จึงไม่แน่ใจ ว่าจะได้รับความ
ร่วมมือหรือไม่ แต่อาศัยความสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่างนักศึกษา และผู้อํานวนการศูนย์ และ 
หัวหน้าศูนย์ ท่ีต้องการจะพัฒนางาน จึงให้ความร่วมมือ แต่ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน คงต้อง
เข้าไปพูดคุยทําความสนิมสนมมากขึ้น เพ่ือจะได้พัฒนางานโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ว่า พัฒนางาน เพราะหัวหน้าสั่ง 

3 เหตุใด สิ่งทีเกิดข้ึนจริง
จึงแตกต่าง/เป็นไปตาม
แผน?  

3.1 เม่ือได้ลงมือทํางานโครงการ ก็ได้รับทราบ ความคิด ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ทําให้
เข้าใจมากข้ึนท่ีอาจารย์เน้นว่า บุคคลเป็นอะไรท่ีแก้ไขได้ยาก เพราะความหลากหลาย หาก
ปรับเปลี่ยนในส่วนใด ควรจะ ทําท่ีระบบงาน ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน เป็นแนวทางให้
ปฏิบัติ เพ่ือจะได้ให้เกิด Human Error น้อยท่ีสุด 
3.2 กระบวนการบริหารท่ีสําคัญอีกอย่างคือการ ติดตาม ควบคุม ประสานงาน ย่ิงในงานท่ี
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ผู้ปฏิบัติงานมีลักษณะแบบทฤษฎี X ของ Mc Gregor คือ ประเภทเกียจคร้าน ชอบ
หลีกเลี่ยงการทํางาน เม่ือหน.แผนก ลงมาควบคุม โดยการสุ่มตรวจการทํานัด อัตราความถูก
ต้องจึงเพ่ิมข้ึน 
3.3 มีปัญหา เร่ืองเวลาท่ีสะดวกไม่ตรงกัน บางคร้ังจึงต้องใช้เวลาไปกับการรอคอย 
3.4 สิ่งท่ีคาดหวัง อาจไม่เป็นไปตามที่คิด ต้องพร้อม และสามารถปรับตัวได้เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลง 

4. ความรู้ท่ีใช้ในการ
ดําเนินงาน ใช้ความรู้
อะไรบ้าง? 

4.1 หลักการบริหารโรงพยาบาล  
4.2 SWOT Analysis 
ระบบงานบริการ 9 ข้ันตอน 
4.4 หลักการบริหารตามสภาวการณ์ 
4.5 หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5 ข้ันมีตอน และวิธีการ
ดําเนินงาน อย่างไรบ้าง? 

5.1 วางแผนงานโครงการเดิมคือ พัฒนางานบริการลูกค้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย 
5.2 ขณะดําเนินงานตามแผน สํารวจพ้ืนท่ีฝึกภาคสนาม พบว่าผลการดําเนินงาน มีปัญหา
เร่ือง ลูกค้าได้รับยาไม่ครบถ้วน ยาเหลือค้างจ่าย เกิดการสูญเสียรายได้เนื่องจากยาท่ีผลิตมา
นั้นเป็นของเฉพาะบุคคล จึงนําเร่ืองนี้มาพัฒนาเป็นโครงการฝึกภาคสนามก่อน เนื่องจากทาง
พ้ืนท่ีต้องการให้ทํา 
5.3 เก็บข้อมูลก่อนการดําเนินโครงการ พบ ว่าปัญหาเกิดจาก ผู้ปฏิบัติท่ีไม่ทําตามระบบงาน  
5.4 นําปัญหาเข้าในท่ีประชุม เพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานรับทราบ Brainstorm หา
แนวทางการแก้ปัญหา 
5.5 นําแนวทางปฏิบัติใหม่ ลงไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง โดยมีหัวหน้าแผนก คอยติดตามควบคุม 
ประสานงาน 
5.6 เม่ือจบโครงการ ส่งมอบรายงานผลการดําเนนิงาน ผังการไหลเวียนงานบริการนัดรับยา 
และคําอธิบายวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละกิจกรรมการนัดรับยา(Description) ให้
หน่วยงาน และผุ้บริหารรับทราบถึงผลการดําเนนิงานท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
งานอย่างย่ังยืนต่อไป 

6. สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการ
ดําเนินงาน 
มีอะไรบ้าง? 

6.1 ได้ทํา และสิ่งท่ีได้ คือ ผังการไหลเวียนของงาน ละ แนวปฏิบัติ ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
6.2 ได้ความรู้เกี่ยวกับงานบริหาร ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยเพ่ิม
มากข้ึน 
6.3 ได้ประสบการณ์ 
6.4 ได้ข้อมูลก่อน และ หลัง การทดลอง ของอัตราผู้มารับบริการ อัตราความถูกต้องของ
การทํานัดรับยา 
6.5 ได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 

7 จุดแข็งการดําเนินงานมี
อะไรบ้าง? 

7.1 ผู้บริหารให้การสนับสนุน เนื่องจาก เป็นงานท่ีมีมูลค่าสูง  
7.2 การดําเนินงานในพ้ืนท่ี สะดวกในการทําโครงการ 

8 จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค 
ท่ีพบ มีอะไรบ้าง? 

8.1 ปัญหาเร่ืองเวลาท่ีไม่ตรงกันกับหัวหน้าแผนก 
8.2 คนในพ้ืนท่ียังให้ความร่วมมือน้อย เช่น ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  

9 ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ไข
เพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
คร้ังต่อไปดีข้ึน 

9.1 กระตุ้นให้บุคลากรในพ้ืนท่ี เข้าร่วมฟังการนิเทศงาน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยทุกคนมีส่วนร่วม ได้ตัดสินใจ กําหนดเป้าหมาย 

10 ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  ห รื อ
นวัตกรรมที่เกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานในคร้ังนี้ 
 

10.1 ฝังการไหลเวียนของงานบริการนัดรับยาศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพ 
10.2 คําอธิบายวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละกิจกรรมการนัดรับยา (Description) 
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11 
 

เอกสารรายละเอียด
ความรู้ท่ีใช้ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

11.1  หนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชา สศบส 659 การฝึกปฏิบัติการจัดการงาน
โรงพยาบาล ก 
11.2  หนังสือ เกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย 
11.3  แผ่นพับของแผนก เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.กรุงเทพ 

 
ตัวอย่างที่ ๔  

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการการฝึกปฏิบัติงานในสถานทีท่ํางานแบบบูรณาการ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 

 

ลําดับ ประเด็น กิจกรรม/องค์ความรู้/ประสบการณ์ ท่ีได้ทํา/ได้รับ 
1. สิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ หรือ

คาดว่าจะเกิดข้ึนจริง ใน
การฝึกภาคสนาม คือ
อะไร? 

1.1 การคิด: การนําหลักการทํางานด้านการบริหารตามที่เรียนในคาบเรียนมาใช้ในการ
ทํางานจริง โดยใช้ประสบการณ์จากการได้ลงมือทําเองเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ (เบื้องต้น) ซ่ึงจะช่วยบอกว่าสิ่งท่ีคิดว่ารู้และเข้าใจน้ันถูกต้องหรือไม่ โดยมีอาจารย์
ช่วยนิเทศ และแก้ไขความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง โดยใช้หลักการบริหาร ซ่ึง ทุกข้ันตอนของการ
ทํางานควรจะเร่ิมต้นด้วยการวิเคราะห์สภาวการณ์ของงานท่ีจะทําโดยรอบด้าน ในแต่ละ
ระดับท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน (ซ่ึงเป็นมุมมองของผู้บริหาร) ทําให้ต้องเร่ิมท่ีจะปรับภาพของ
มุมมองจากเดิมท่ีเป็นผู้ปฏิบัติท่ีมีมุมมองท่ีแคบว่า 
1.2 การเขียน: ได้เขียนโครงการนําเสนอผู้บริหาร เพ่ือเสนอทําโครงการตามรูปแบบของ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
1.3 การทํา: การนําโครงการท่ีได้รับมอบหมายซ่ึงเปรียบเสมือนแบบฝึกหัดในการเรียนรู้ ไป
ดําเนินการตามข้ันตอนการดําเนินการ ซ่ึงต้องแบ่งข้ันตอนการดําเนินการ เป็นระยะใหญ่ๆ 
คือ ระยะเตรียมการ ระยะดําเนินการ และระยะประเมินและติดตามผลการดําเนินการ โดย
คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหน่วยรอดูอาการท้ังหมด 
1.4 การวิเคราะห์: การวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์โดยรอบท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาของ
งานท่ีได้รับมอบหมาย (การเขียนบันทึก) รวบรวมข้อมูลของการบันทึกในรูปแบบต่างๆที่ได้มี
ผู้ศึกษา หรือนําไปใช้และได้ผลดี เพ่ือหาวิธีการท่ีจะนํามาใช้กับโครงการท่ีได้รับมอบหมาย 
1.5 การสังเคราะห์: การนํารูปแบบท่ีเลือกเพ่ือนํามาใช้กับหน่วยงานต้นสังกัด (Focus 
charting) โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิม ต้องนําหลักของการบันทึกแบบ Focus charting มา
ใช้ในการวางแผนการบันทึกให้เข้ากับแบบฟอร์มการบันทึกท่ีมีอยู่ และเหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงาน โดยท่ีได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและพยาบาลท่ีจะเป็นผู้บันทึกสามารถเข้าใจ
และปฏิบัติตามได้ 
1.6 การประเมิน: การพิจารณาเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินเพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ สําหรับบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่ได้มีเกณฑ์กําหนดไว้ จึงต้อง
พิจารณาเกณฑ์ท่ีจะสามารถนํามาใช้ได้ ซ่ึงในคร้ังแรกคิดว่าจะใช้เกณฑ์การประเมินบันทึก
ทางการพยาบาลของฝ่ายการพยาบาล 
1.7 การประยุกต์: เกิดจากการที่ไม่มีรูปแบบใดๆ ท่ีมีอยู่แล้วเหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงาน (เช่น รูปแบบการนําบันทึกทางการพยาบาลในรูปแบบ Focus charting ไปใช้ใน
หน่วยงานต่างๆ ต่างก็มีวิธีการหรือแนวทางในการบันทึกต่างๆกัน โดยอาศัยหลักการสําคัญ
ของ Focus charting เป็นแนวทาง ท้ังกลุ่มผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) 
1.8 อ่ืนๆ ระบุ: หลังเสร็จสิ้นโครงการสามารถได้ต้นแบบการบันทึกทางการพยาบาลใน
หน่วยรอดูอาการ โดยใช้หลักการบันทึกในรูปแบบ Focus charting จากพยาบาลท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายของโครงการในระยะเร่ิมต้น และจะสามารถขยายการใช้งานไปยังพยาบาลท่ี
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ นอกจากนี้ยังได้บันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลใน
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หน่วยรอดูอาการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยได้ดี และสามารถ
สะท้อนศักยภาพของพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแต่ละรายได้ดีข้ึน เป็นไปตาม
มาตรฐาน  

2. เปรียบเทียบการปฏิบัติ 
งานตามแผนท่ีวางไว้ และ
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง คืออะไร? 
(สภาพความสําเร็จของ
การดําเนินงาน) 

2.1  รูปแบบ: รูปแบบของการเขียนบันทึกท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางต้ังต้น เกิดปัญหาในการ
บันทึกจริงในสถานการณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานจริง ทําให้พยาบาลผู้บันทึกเกิดความสับสน 
เข้าใจไม่ตรงกัน ทําให้ต้องประชุมเพ่ือหาข้อตกลงเป็นระยะในระหว่างการดําเนินการ
โครงการ 
2.2 พยาบาล: จากการวางแผนก่อนทําโครงการ จะมีกลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน
ในหน่วยรอดูอาการ แต่จากการปฏิบัติงานจริงมีการหมุนเวียนพยาบาลทุกเวร ทุกวัน ทําให้
อาจเกิดความสับสน ไม่ได้รับความร่วมมือ จงึต้องใช้กลุ่มพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหน่วยรอดู
อาการเป็นส่วนใหญ่ มีจํานวน 25 คน ซ่ึงในจํานวนนี้มี 4 คนท่ีเป็นกลุ่มท่ีกําลังจะพัฒนามา
เป็นพยาบาลท่ีต้องบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล จึงเร่ิมดําเนินการโดยให้ข้อมูลการบันทึก
แบบ Focus charting และทดลองบันทึกข้อมูลผู้ป่วยคู่ขนานกับพยาบาลท่ีรับผิดชอบอยู่
เดิมก่อน ประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงให้ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจริง สําหรับกลุ่ม
ท่ีเหลือ ให้ข้อมูล ร่วมกับการทําความเข้าใจกับพยาบาล จนเกิดความมั่นใจ และ ใช้จริง 
2.3 ข้อจํากัดด้านเวลา: ซ่ึงพยาบาลจะทํางานเป็นเวร มีภาระงานมาก ทําให้เกิดความเหน่ือย
ล้า การท่ีจะนัดมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามแผนการท่ีกําหนดจึงไม่สามารถทําได้ จึง
ต้องปรับเป็นตามความสะดวกของพยาบาลท่ีร่วมโครงการ โดยในระยะของการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ Focus charting ได้ให้เป็นรายกลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล เร่ิมบนัทึกด้วยวิธี Focus 
charting ตามรูปแบบใหม่ท่ีกําหนดให้เร่ิมตามความพร้อมของพยาบาล แต่ได้กําหนดวันท่ี
จะเริ่มบันทึกโดยพร้อมกันท้ังหมด เป็น 1 พฤษภาคม 2557 

3. เหตุใด สิ่งทีเกิดข้ึนจริง
จึงแตกต่าง/เป็นไปตาม
แผน?  

3.1 รูปแบบการบันทึกในสถานการณ์ เป็นปัจจัยท่ีแทรกเข้ามาโดยไม่ได้นึกถึงมาก่อนว่า 
สถานการณ์ท่ีแตกต่างจากปกติควรมีการบันทึกในรูปแบบใด 
3.2 ปัจจัยด้านความแตกต่างของบุคคล เป็นเรื่องท่ีควบคุมหรือกําหนดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ ความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์ ความสามารถในการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล 
และความร่วมมือในการพัฒนางาน 
3.3 บริบทของงานท่ีทําเป็นรอบเวร การมอบหมายงานท่ีหมุนเวียน ปริมาณของผู้ป่วย เป็น
ต้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในการทําโครงการของพยาบาล 

4. ความรู้ท่ีใช้ในการดําเนิน 
งาน ใช้ความรู้อะไรบ้าง? 

4.1 หลักการบริหาร  
4.2 หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ / ปัญหา 
4.3 การจัดการการเปลี่ยนแปลง และ การจัดการความรู้ 

5. ข้ันมีตอน และวิธีการ
ดําเนินงาน อย่างไรบ้าง? 

5.1 ข้ันเตรียมความพร้อม (ศึกษาปัญหาการบันทึก และศึกษารูปแบบการบันทึก) 
5.2 ข้ันวางแผนการดําเนินการ (กําหนดรูปแบบการบันทึก) 
5.3 ข้ันดําเนินการโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ระยะแรก เร่ิมด้วยกลุ่มพยาบาลรุ่นน้อง 4 คนดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว และเร่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้พยาบาลรุ่นพ่ีท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักการบันทึกแบบ Focus charting 
และ หลักการบันทึกแบบ Focus charting 
ระยะท่ีสอง ให้เร่ิมใช้การเขียนด้วยรูปแบบท่ีกําหนด ตามความพร้อมของพยาบาลแต่ละคน 
ระยะท่ีสาม กําหนดวันเริ่มใช้รูปแบบการเขียนบันทึกทางการพยาบาล ตามที่กําหนด คือ 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557  
5.4 ข้ันติดตามประเมินผล และการแก้ปัญหา 
5.5 ข้ันสรุปผลการดําเนินการโครงการ 
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6. สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการ
ดําเนินงาน 
มีอะไรบ้าง? 

6.1 ได้ทําตามการมอบหมายงานในการฝึกงาน (ตามแผนการฝึกงานท่ีอาจารย์ได้กําหนด) 
และได้ทําโครงการพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาลด้วย Focus charting 
6.2 ได้ฝึกประสบการณ์ การใช้มุมมองของผู้บริหาร ท้ังจากที่เรียนรู้โดยการทําตามงานท่ี
อาจารย์มอบหมาย การได้คําแนะนําจากอาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง และผู้บริหาร (รองคณบดี
ฝ่ายบริการ) และจากเพื่อนท่ีฝึกในแหล่งฝึกเดียวกัน เป็นต้นแบบ ตัวอย่างการคิด การมอง 
การทํางานในรูปแบบท่ีแตกต่างจากท่ีเคยทําอยู่ ตลอดจนประสบการณ์ในการทําโครงการและ
การสืบค้นข้อมูล การจัดการกับปัญหาต่างๆ ท้ังกับรูปแบบการดําเนนิงาน และคน 
6.3 ได้ความรู้ในเรื่องการบันทึกทางการพยาบาลในรูปแบบต่างๆ ได้สืบค้นการใช้บันทึก
ทางการพยาบาลในรูปแบบต่างๆ 
6.4 ได้ต้นแบบในการบันทึกทางการพยาบาลของหน่วยงาน ท่ีจะสามารถขยายผลไปยัง
พยาบาลคนอ่ืนๆท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย แต่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในหน่วยรอดูอาการ ทําให้
ข้อมูลท่ีบันทึกมีคุณค่า คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และการนําไปใช้งานได้มากข้ึน ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ 

7. จุดแข็งการดําเนินงาน 
มีอะไรบ้าง? 

7.1 ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
7.2 การฝึกปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีทํางานของตัวเอง เป็นหน่วยงานท่ีตัวเองรับผิดชอบการ
บริหาร ทําให้การขอความร่วมมือจากพยาบาลได้ดีในระดับหนึ่ง 
7.3 สามารถปรับการดําเนินโครงการตามบริบทของพยาบาลในหน่วยงานได้  
โดยการจัดเป็นกลุ่มย่อย หรือรายบุคคล 
7.4 การติดตามประเมินการดําเนินโครงการทําได้ง่าย ต่อเนื่อง สามารถสะท้อนปัญหาการ
บันทึก และแก้ไขปัญหาได้เร็ว 

8. จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค 
ท่ีพบ 
มีอะไรบ้าง? 

8.1 พยาบาลท่ีร่วมโครงการเป็นพยาบาลท่ีประสบการณ์การทํางานระหว่าง 2-5 ป ีทําให้
ความสามารถในการบันทึกมีข้อจํากัด เป็นโอกาสพัฒนาความรู้เฉพาะสาขาต่อไป 
8.2 ความร่วมมือของพยาบาลโดยเฉพาะกลุ่มท่ีประสบการณ์การทํางานมาก จึงต้องใช้วิธีการ
ให้พยาบาลประสบการณ์น้อยกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพ่ือกระตุ้นให้พยาบาลกลุ่ม
ท่ีมีประสบการณ์มากเกิดความสนใจ และเข้ามาเรียนรู้วิธีการบันทึกรูปแบบใหม่ 
8.3 สถานการณ์ต่างๆของผู้ป่วยท่ีมีหลากหลาย ทําให้เกิดข้อสับสน 
8.4 การหมุนเวียนการทํางานเป็นเวร ภาระงานท่ีมาก จะเป็นเหตุให้พยาบาลเหนื่อยล้า จึง
เป็นอุปสรรคต่อการนัดประชุมเป็นกลุ่มใหญ่ 

9. ข้อเสนอแนะ/วิธีการ
แก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติ 
งานในคร้ังต่อไปดีข้ึน 

9.1 หลักการบริหาร 8 ข้อ สามารถนําไปใช้เป็นหลักในการดําเนินงานได้ทุกงาน 
9.2 การสื่อสารกับทีมงาน/พยาบาลท่ีเกี่ยวข้องมีความสําคัญ โดยเฉพาะเหตุและผลของการ
ดําเนินงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน การติดตามประเมิน ผลท่ีจะได้รับ 
ท้ังนี้ ควรให้ผู้ปฏิบัติได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดความยอมรับและร่วมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาและ
การแก้ปัญหาต่างๆ (การทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม) 

10. ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานในคร้ังนี ้

10.1 การนํารูปแบบ Focus charting มาใช้ในการบันทึกทางการพยาบาลของหน่วยรอดู
อาการ ท่ีสามารถขยายไปเป็นต้นแบบให้กับพยาบาลหรือ หน่วยงานท่ีสนใจจะพัฒนาการ
บันทึกได้ ร่วมกับตัวอย่างการบันทึกในสถานการณ์ท่ีพบว่ามีปัญหาในหน่วยรอดูอาการ 

11. เอกสารรายละเอียด
ความรู้ท่ีใช้ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

11.1 ณภัทร ธนะพุฒินาท, นภาพร แก้วนิมิตชัย และยุวดี เกตุสัมพันธ์ (2554). ผลของการ
ใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลต่อคุณภาพการบันทึกและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ
ของหอผู้ป่วยใน. วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิชาการ, 14(28)มกราคม-
มิถุนายน.  
11.2 ณิภา แสงกิตติไพบูลย์.(2554).การศึกษาปัญหาของระบบบันทึกทางการพยาบาล ศูนย์
มะเร็ง ลพบุรี. วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต(การบริหารการพยาบาล) 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
11.3 นิตยา ศรีญาณลักษณ์. (2545). การบริหารการพยาบาล. กรุงเทพ: บริษัท ประชุมช่าง 
จํากัด. 
11.4 พวงเพชร สุริยะพรหม และ สุขุมาล ต้อยแก้ว. (2553). การพัฒนารูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน. วารสารกองการพยาบาล. 37(2)
พฤษภาคม-สิงหาคม.  
11.5 พัชรินทร์ ซุนซัง(2551).การวิจัยและพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลตาม
กระบวนการพยาบาลสําหรับผู้ปว่ยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล กุสุมาลย์ อําเภอกุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร.วิทยานิพนธ์คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.  
11.6 ยุวดี เกตุสัมพันธ์. (2556).แนวทางการบันทึกท่ีสะท้อน patient-center. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ Focus charting 2556.(ออนไลน์)เข้าถึงได้จาก 
http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/nursing-manual/1149-
2555-rn-manual-01. (วันท่ีสืบค้น 3เมษายน 2557) 
11.7 สภาการพยาบาล. (2550). คู่มือการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ. นนทบุรี : สภาการ
พยาบาล. 
11.8 สุรีย์ ธรรมิกบวร(2540). การบันทึกทางการพยาบาล.(พิมพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพ: 
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ตัวอย่างที่ ๕  
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการการฝึกปฏิบัติงานในสถานทีท่ํางานแบบบูรณาการ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 
 

ลําดับ ประเด็น กิจกรรม/องค์ความรู้/ประสบการณ์ ท่ีได้ทํา/ได้รับ 
1 สิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ หรือ

คาดว่าจะเกิดข้ึนจริง ใน
การฝึกภาคสนาม คือ
อะไร? 

1.1 การคิด การฝึกคิด วิเคราะห์งาน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งและการวางแผนในการพัฒนา
งานโดยการนําเอาความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษามาประยุกต์เพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี
พึงพอใจกับท้ังผู้ป่วย ผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหาร 
1.2 การลงมือเก็บข้อมูล การวางแผนร่วมกับผู้อ่ืน การใช้จิตวิทยาในการบริหารจัดการให้
ผู้ร่วมงานแต่ละระดับเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มใจ 
1.3 การวิเคราะห์ สภาวะการณ์โดยใช้ TOWS analysis ขององค์การ ของหน่วยงาน 
ทิศทาง วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ตลอดจนปัญหาของงานอย่างเป็นระบบ การ
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มองปํญหาให้ครบทุกด้าน และสามารถมองเห็นปัญหาโดยรวมได้ 
1.4 การสังเคราะห์ การพัฒนาระบบการบริหารยาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความปลอดภัย
จากการให้ยาของหอผู้ป่วนในมากข้ึน  
1.5 การประเมิน 
 ประเมินจากตัวชี้วัดด้านคุณภาพและด้านปริมาณ 
 และความพึงพอใจของผู้ปฎิบัติงานหรือผู้นําระบบการบริหารยาไปใช้ 
1.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการฝึกการบริหารงานท่ี
ได้รับและสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาของงานได้ละเอียดมากข้ึน 
1.7 อ่ืนๆ สิ่งท่ีได้รับมากกว่านั้นคือ  
 มีโอกาสได้คิดวิเคราะห์ระบบงานท่ีทําอยู่อย่างละเอียดและด้วยความรู้ความสามารถ ใน
การพัฒนางานท่ีมีประโยชน์ต่อองค์กรของตนเอง  
 ได้มีโอกาสเข้าถึงผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงข้ึนไป และมีโอกาสได้สร้างงานให้
ผู้บริหารได้เห็น  
 มีโอกาสได้ฝึกฝนในการใชความรู้ความสามารถในการบริหารงาน บริหารคนและการ
ฝึกฝนท่ีจะพบเจอปัญหาอุปสรรคและการฝึกตนเองในการแก้ปัญหาท่ีเกิดในหน้างานจริง 
 ความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสได้ทํางานให้องค์กรโดยไม่เสียการเรียน 
 ฝึกความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรรคท่ีเกิดข้ึน 

2 เปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานตามแผนท่ี
วางไว้ และสิ่งท่ีเกิดข้ึน
จริง คืออะไร? 
(สภาพความสําเร็จของ
การดําเนินงาน) 

2.1 การดําเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
2.2 ความสําเร็จของงานคือ ได้คู่มือการปฎิบัตงานเรื่องกระบวนการบริหารยา WIการ
บริหารยาและคู่มือยาเคมีบําบัดท่ีใช้บ่อยในผู้ป่วยเด็กและการดูแลเบื้องต้น 
2.3 ได้ระบบการบริหารยารูปแบบใหม่แต่ยังอยู่ในระยะการดําเนินการทดลอง ยังไม่มีข้อมูล
แสดงประสิทธิภาพของระบบใหม่ให้เห็น 
2.4 ผู้บิหารระดับกลางรับทราบระบบบริหารยาใหม่และแนะนําให้ทําการทดลอง เก็บข้อมูล 
ผู้บริหารระดับต้นยินดีให้ดําเนินการทดลองในหน่วยงาน 

3 เหตุใด สิ่งทีเกิดข้ึนจริง
จึงแตกต่าง/ไม่เปน็ไป
ตามแผน?  

3.1 แผนการทํางานถูกปรับเปลี่ยนหลายคร้ังเพ่ือปรับให้สามารถปฎิบัติงานประจาํและ
ดําเนินการฝึกภาคสนามได้ เนื่องจากนักศึกษาข้ึนปฎิบัติงานไม่เป็นเวลา  
3.2 ผลการดําเนินการฝึกภาคสนามช้ากว่าท่ีวางแผนไว้เล็กน้อย ทําให้การดําเนินงานอยู่ใน
ระหว่างการทดลองงาน 
3.3 ความรู้ความสามารถในการดําเนินการของนักศึกษา 
3.4 การวางแผนงานวิจัย R2R ไม่สําเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากความลังเล สงสัย ไม่ม่ันคงใน
หัวข้อวิจัย  

4 ความรู้ท่ีใช้ในการ
ดําเนินงาน ใช้ความรู้
อะไรบ้าง? 

4.1 หลักการวิเคราะห์องค์การโดยใช ้TOWS analysis 
4.2 หลักการบริหาร ( Principle of Managing ) ซ่ึงได้แก่ Situation analysis, Planning, 
Implement, Monitoring , Coordinating, Controlling, Evaluate, Utilizing,  
4.3 CQI 
4.4 Lean  
4.5 Brain storm 
4.6 Humanized Healthcare 

5. ข้ันมีตอน และวิธีการ
ดําเนินงาน อย่างไรบ้าง? 

5.1 การขอเข้าปรึกษาผู้บริหารท้ังระดับต้นและระดับกลาง เพ่ือขอคําชี้แนะ 
5.2 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบรหิารยาเช่น หน่วยความ
เสี่ยงของโรงพยาบาล  
5.3 การฝึกระดมความคิดและการใช้จิตวทยาในการท่ีขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
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ผู้ร่วมงานยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ  
5.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ปฎิบัติงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารยาในปัจจุบัน 
และแต่ละคนได้เสนอแนวทางกระบวนการบริหารยาใหม่ร่วมกัน เพ่ือให้ระบบการการ
บริหารยาหอผู้ป่วยในใหม่ได้รับความร่วมมือมากข้ึน 

6 สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการ
ดําเนินงาน 
มีอะไรบ้าง? 

6.1 การวางแผนการดําเนินงานอย่างมีระบบระเบียบมากข้ึน  
6.2 การได้ฝึกวิเคราะห์งานอย่างละเอียด ได้มองปัญหาชัดเจนมากข้ึนสามารถคิดแนวทางใน
การแก้ปํญหาได้ 
6.3 การท่ีเราจะสามารถดําเนินการใดๆได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างต้องทําความ
เข้าใจอย่างลึกซ้ึง และการค้นคว้าการหาแหล่งข้อมูลและมีเอกสารอ้างอิงท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้
งานมีความน่าเชือ่ถือมากข้ึน  

7 จุดแข็งการดําเนินงาน 
มีอะไรบ้าง? 

7.1 ระบบการบริหารยาเป็นระบบงานท่ีองค์การให้ความสําคัญมากเนื่องจากเป็นสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล และเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพท่ีกระทรวงสาธารณสุขให้
ความสําคัญอันดับต้น 
7.2 เป็นงานท่ีหน่วยงานต้องการให้พัฒนา หน่วยงานเป็นคนกําหนดหัวข้อท่ีเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงาน จึงได้รับความร่วมมือในการสอนและแนะนําจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง(ผู้บริหาร)ด้วยดี 
7.3 ผลงานท่ีได้นําไปใช้ในหน่วยงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยยินดีรับงานและนําไปเป็น Work 
Instruction ของหอผู้ป่วย 
7.4 นกัศึกษามีความต้ังใจท่ีจะเรียนรู้จากการฝึกงานอย่างเต็มท่ี เนื่องจากการฝึกภาคสนามนี้
ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรท่ีปฎิบัติงานอยู่โดยตรง 

8 จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค 
ท่ีพบ มีอะไรบ้าง? 

8.1 ในระยะเริ่มต้นนักศึกษายังไม่มีความรู้อย่างละเอียด วิเคราะห์งานยังไม่เป็น ไม่สามารถ
ประยุกต์ความรู้เร่ืองการบริหารมาใช้ในงานได้อย่างเป็นระบบ 
8.2 นักศึกษามีจุดอ่อนในเรื่องของความมั่นใจในตนเอง ความประหม่าในขณะเข้าพบ
ผู้บริหารและอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
8.3 เนื่องจากเป็นลักษณะของการฝึกงานของนักศกึษา ทําให้ผู้ร่วมงานในหน่วยงานบางคน
อาจมองว่าประโยชน์ตกอยู่กับผู้เรียน บางคร้ังการให้ความร่วมมืออาจน้อยลงไปบ้าง 
8.4 เนื่องจากในช่วงของการฝึกภาคสนามเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการปฎิบัติงานประจําทํา
ให้ไม่สามารถทํางานท่ีฝึกงานได้อย่างต่อเนื่องเท่าท่ีควร 

 9 ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ไข
เพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
คร้ังต่อไป ดีข้ึน 

กระตุ้นให้บุคลากรในพ้ืนท่ี เข้าร่วมฟังการนิเทศงาน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยทุกคนมีส่วนร่วม ได้ตัดสินใจ กําหนดเป้าหมาย 

10 ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานในคร้ังนี ้

10.1 ความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์งานท่ีทําอยู่เป็นประจํา การมองปํญหาอย่าง
เป็นระบบมากข้ึน 
10.2 ความรู้ความสามารถในการเขียน Flowchart 
10.3 คู่มือยาเคมีบําบัดท่ีใช้บ่อยในเด็กและการดูแลเบื้องต้น 
10.4 คู่มือกระบวนการบริหารยาหอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

11 เอกสารรายละเอียด
ความรู้ท่ีใช้ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

11.1 รายงานการฝึกภาคสนาม รายงานเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย  
11.2 Work Instruction  
11.3 คู่มือการปฎิบัติงาน 
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2. หัวข้อ ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร/พัฒนา/แก้ปัญหา การดําเนินงาน ของงานโรงพยาบาล/
สถานบริการสุขภาพ ที่ได้จากการประยุกต์/ใช้ หลักวิชาการทั้งหลายที่เก่ียวข้อง ในการดําเนินงานฝึก
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 6 กรกฎาคม 2557 มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รวมท้ังสิ้น 23 เรื่อง คือ 

 

ที่ เรื่อง สถานที ่ ผู้นาํเสนอ 

1 การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย รพ.คามิลเลียน กทม. 
วุฒิกรณ์ 
พันธ์ุย่ิงยก 

2 
การพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาล 
หน่วยรอดูอาการ ด้วย Focus charting 

รพ.รามาธิบดี 
สรวดี 

ยอดบุตร 

3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพงานประจํา  

โดยการศึกษารายกรณี 
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต 

ชินาภา 
พยัคฆะ 

4 การพัฒนางานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  รพ.รามคําแหง 
ทักษอร 

ทองพิทักษ์ 

5 
การพัฒนางานบริการดูแลผู้ป่วย ICU  
ด้วยการลดระยะเวลาการรับ-ส่งเวร 

รพ.กรุงเทพ 
ณัฏฐกรณ ์
ลําน้อย 

6 
การพัฒนารูปแบบงานบริการ 

ผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสโลหิตแบบรุนแรง 
รพ.จุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

จันทรา 
ไวยรัตน์ 

7 การพัฒนางานบริการผู้ป่วยทันตกรรม  รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุร ี
สาวนาถ 

เลิศสําราญ 

8 
การพัฒนางานบริการช่อชงโค  

คลินิคการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พิชญาภา 
อัตตโนรักษ์ 

9 
การพัฒนางานนัดรับยา  

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพ 
รพ.กรุงเทพ 

วุฒิยา 
แสงสมชัยพิพัฒน์ 

10 
การพัฒนางาน 

แนวทางประเมินผู้ป่วยผ่าตัดเปิดลําไส้ทางหน้าท้อง 
รพ.จุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย 

ปรียานุช 
เกษตรทรัพย์สนิ 

11 
การพัฒนาระบบการให้บริการตรวจร่างกาย 

เพ่ือขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 
รพ.กรุงเทพ 

นํ้าทิพย์ 
กลีบเมฆ 

12 การพัฒนาคุณภาพห้องผ่าตัด รพ.รามาธิบดี 
เบญจวรรณ 
พุธวัฒนะ 

13 
แผนพัฒนางานเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 

สู่ความย่ังยืน  
สถาบันบําราศนราดูร 

คณัชฌา 
สิทธิบุศย์ 

14 
การพัฒนางานการสั่งอาหารผู้ป่วย 

โดยใช้โปรแกรม HOSxP  
รพ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

ณัฐธิดา 
เธียรถาวร 
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15 การพัฒนางานประจําด้วย R2R รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ศุภสิทธ์ สุข ี
16 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รพ.สุขสําราญ จ.ระนอง ถาวร  สาลี 

17 การพัฒนางานบริการวิสัญญ ี สถาบันบําราศนราดูร 
ติณณ์ธฤต 
ทัพโคกสูง 

18 
การพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด้วย Happy 8 Model 
สถาบันบําราศนราดูร 

รัฐกาญจน์ 
ยานะโส 

19 การพัฒนางานสารสนเทศโรงพยาบาล กรุงเทพคริสเตียน วัชระ พะตัน 
20 การพัฒนางานสารสนเทศ รพ.การุณเวช จ.ปทุมธานี ศุภกร โคมทอง 

21 

การพัฒนากระบวนการทบทวนเวชระเบียน และ
จัดทํารายงานการใช้ทรัพยากรสุขภาพ ในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่รับกลบัเข้าโรงพยาบาลภายใน 28 วัน 

โดยไม่ได้วางแผน 

รพ.รามาธิบดี 
ผกาทิพย์ 
สัจจามั่น 

22 
การวิเคราะห์และพัฒนา 

ระบบการบริหารยาผู้ป่วยใน 
รพ.รามาธิบดี สุชาดา ภางาม 

23 
การพัฒนา 

รูปแบบโครงการทัศนมาตรศาสตร์เคลื่อนที ่
มหาวิทยาลัยรงัสิต   

จ.ปทุมธานี 
พรพัชรินทร ์
วงศ์สายศรี 

 
3. ผลการวิเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร/พัฒนา/แก้ปัญหา การดําเนินงาน ของงาน
โรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ด้าน 
Concept ที่ได้เรียนรู้ และ แนวทางการนําไปประยุกต์/ใช้ ตามหัวข้อ ทั้ง 23 เรื่อง ได้ผลดังน้ี 

 

ที่ เรื่อง Concept ที่ได้เรียนรู ้ แนวทางการนาํไปประยุกต์/ใช ้

1 
การพัฒนางานประจําสู่

งานวิจัย 

การนํารูปแบบสาํเร็จรูปมาใช้
ในการพัฒนาให้เกิดผลงาน 

R2R 

หากเราต้องการให้ผู้อ่ืนทําสิ่งใดก็ตามที่เขาไม่เคยทํา หาก
เรามีรูปแบบสําเร็จรูปเพ่ือเป็นแนวทางให้ จะทําให้เกิด

ความร่วมมือได้มากกว่าให้เขาคิดหาทางเอง นอกจากนี้เรา
ควรเข้าไปช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกต่างๆ หากเกิด

ปัญหาข้ึน 

2 

การพัฒนารูปแบบบันทึก
ทางการพยาบาล 

หน่วยรอดูอาการ ด้วย 
Focus charting 

การใช้การระดมความคิด, การ
ให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม, 
การใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ หากมีการระดม
ความคิดและฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในทีม จะทํา
ให้การเปลี่ยนแปลงนั้นลดความขัดแย้งลงได้ และการใช้
ทีมสหสาขาวิชาชีพนั้นจะทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นได้

มาตรฐานมากย่ิงข้ึน เนื่องจากแต่ละคนก็มีความสามารถคน
ละด้าน แต่หากนํามารวมกันก็จะทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้น

เป็นไปในทางท่ีดีย่ิงข้ึน 
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3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพงาน

ประจํา  
โดยการศึกษารายกรณี 

การสร้างทีมเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ, การใช้วิชาชีพมาช่วย

ในการพัฒนา 

การสร้างทีมงานเป็นการทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกถึงความมีส่วนร่วม
และเกิดความร่วมมือมากข้ึน และหากยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือ หากพวกเขาเป็นกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มวิชาชีพ ให้นํา

มาตราฐานวิชาชพี ซ่ึงมีส่วนประกอบของจรรยาบรรณมา
ช่วยเพ่ือให้เกิดความร่วมมือมากข้ึน 

4 
การพัฒนางานบริการ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
การพิจารณาสาเหตุของปัญหา
โดยใช้ root cause analysis 

ในการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น หากวิเคราะห์
สาเหตุได้ไม่ถูกต้องอาจทําให้การแก้ไขไม่ได้ผลตาม

เป้าหมายได้ ดังนันการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาควร
วิเคราะห์ให้ได้ถึงสาเหตุท่ีแท้จริงโดยใช้ root cause 

analysis ทําได้โดยการร่วมกันวิเคราะห์จากการร่วมประชุม
ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริงร่วมกัน 

5 

การพัฒนางานบริการดูแล
ผู้ป่วย ICU  

ด้วยการลดระยะเวลาการ
รับ-ส่งเวร 

การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบช่วย
ลดภาระงานและค่าใช้จ่ายของ

ทีมได้ 

ในการดําเนินงานเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว ควรจะแบ่ง
หน้าท่ีให้แต่ละคนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดภาระงาน
และค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเม่ือเทียบกับการให้ทุกคนในทีม

ทํางานทุกงาน แต่อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องมีหัวหน้างานท่ี
จะต้องทราบถึงการดําเนินงานท้ังหมดในภาพรวม เพ่ือ

ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

6 
การพัฒนารูปแบบงาน
บริการผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสโลหิตแบบรุนแรง 

การให้ความสําคัญต่อความ
เร่งด่วน 

ในการให้บริการผู้ป่วย ควรให้บริการตามความต้องการ
เฉพาะของผู้รับบริการท่ีมีความแตกต่างกัน ซ่ึงกรณีเร่งด่วน 
ฉุกเฉิน ท่ีมีผลต่อชีวิตของผู้มารับบริการจําเป็นท่ีจะต้อง

ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

7 
การพัฒนางานบริการผู้ป่วย

ทันตกรรม  
การผลิตเคร่ืองมือต่างๆ ช่วย
ให้งานมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

การผลิตเคร่ืองมือต่างๆ ช่วยในการพัฒนางานได้ โดย
เคร่ืองมือท่ีผลิตนั้นควรจะใช้งานง่าย หากใช้งานยากหรือ

เข้าใจได้ยาก เคร่ืองมือนั้นจะไม่ถูกนํามาใช้ 

8 

การพัฒนา 
งานบริการช่อชงโค คลินิค

การแพทย์ 
แผนไทย 

การใช้หลัก visual control ช่วย
ลดความผิดพลาด, การจัดคิวผุ้

ป่วยเป็นการลดระยะเวลารอคอย
ให้กับผู้มารับบริการได้ 

การใช้หลัก visual control เป็นการควบคุมโดยใช้สายตา 
ซ่ึงเป็นวิธีหนึ่งในการลดความผิดพลาด การใช้ visual 

control ควรจะทําให้ชัดเจนโดยให้สังเกตุเห็นได้ง่ายโดยใช้
สายตาโดยไม่ต้องแปลความอีกที นอกจากจะลดความผิด

พลาดได้แล้วการสังเกตุเห็นได้ด้วยตาเกิดได้เร็วกว่า
เนื่องจากไม่ต้องแปลความมาก และการจัดคิวอย่างเป็น
ระบบระเบียบจะช่วยลดการรอคอยของผู้มารับบริการได้ 
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9 
การพัฒนางานนดัรับยา  
ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

กรุงเทพ 

ใช้หลักการบริหารจัดการใน
การแก้ไขปัญหา 

การใช้หลักการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ จะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินงานได ้

10 
การพัฒนางาน 

แนวทางประเมินผู้ป่วยผ่าตัด
เปิดลําไส้ทางหน้าท้อง 

การปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
ความกระชับและทันสมัย และมี
คู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ช่วย
ให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงท่ีดีนั้นควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีทําให้
เกิดความกระชับและง่ายย่ิงข้ึน และหากมีการบันทึก

ข้ันตอนเป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนั้น
ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนต่อไปได้ 

11 

การพัฒนาระบบการให้บริการ
ตรวจร่างกาย 

เพ่ือขอวีซ่าประเทศ
ออสเตรเลีย 

เอกสารท่ีต้องติดต่อกับทาง
ราชการโดยเฉพาะในการ
ติดต่อระหว่างประเทศ

จําเป็นต้องมีความถูกต้อง หาก
เกิดความผิดพลาดจะทําให้

เกิดความเสียหายมาก 

การบริหารจัดการแม้ว่าเป็นงานเอกสารก็ไม่ควรมีความ
ผิดพลาดเกิดข้ึนเนื่องจากความผิดพลาดก่อให้เกิดความ
สูญเสียไม่มากก็น้อย ซ่ึงการจัดการงานเอกสารนั้นคือการ

ทําให้การดําเนินงานเป็นระบบแบบแผนท่ีเหมาะสม 

12 การพัฒนาคุณภาพห้องผ่าตัด

การสรุปรวบรวมข้อมูลการ
เตรียมผ่าตัดต้อกระจกเป็น
ลายลักษณ์อักษร และนําไป

เผยแพร่ ทําให้การผู้รับบริการ
ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพมาก

ข้ึน 

การผลิตคู่มือปฏิบัติงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรนับว่าเป็น
สินทรัพย์ทางความรู้ประเภทหนึ่ง และหากร่วมกับการ

เผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมและซักถามข้อ
สงสัยจะช่วยให้มีความเข้าใจในคู่มือมากย่ิง และหากเราต้ัง
ชื่อคู่มือให้สะดุดหู จะทําให้คู่มือปฏิบัติการมีความน่าสนใจ

มากย่ิงข้ึน มีผลต่อการนําไปใช้มากข้ึน 

13 
แผนพัฒนางานเบิกจ่ายเงิน

ค่ารักษาพยาบาล 
สู่ความย่ังยืน  

การใช้หลักการขายไอเดีย 
สามารถนํามาใช้ได้ในกรณีท่ี

เราไม่มีอํานาจในการ
ดําเนินการ 

ในการดําเนินงานต่างๆ ท่ีนอกเหนือไปจากอํานาจหน้าท่ี
อาจไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนั้นการเสนอ
ให้ผู้บริหารช่วยให้เกิดความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานได้ ซ่ึง
การอํานวยความสะดวกดังกล่าวจะช่วยให้มีความสําเร็จ

ได้มากย่ิงข้ึน 

14 
การพัฒนางานการสั่งอาหาร

ผู้ป่วย 
โดยใช้โปรแกรม HOSxP  

การใช้โปรแกรม HOSxP ท่ีใช้
อยู่แล้วไปพัฒนาเพ่ือให้มีการ
วางแผนโภชนบําบัดท่ีรวดเร็ว

มากข้ึน 

การพัฒนาโดยใช้สิ่งท่ีมีอยู่นั้น ทําได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการ
หาทรัพยากรอ่ืนๆ ซ่ึงจะต้องมีข้ันตอนต่างๆ ในการจัดหาซ่ึง
ต้องใช้เวลาและอาจจะยุ่งยาก ดังนั้นในการพัฒนานั้นควร

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ก่อนเสมอ 

15 
การพัฒนางานประจําด้วย 

R2R 

ความใส่ใจของผุ้บริหารทําให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจใน

การทํางาน ทําให้การ
ดําเนินงานสําเร็จไปด้วยดี 

ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจต่องานท่ีมอบหมายให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นท่ีปรึกษา หรืออาจมอบให้ตัวแทนเป็น

ผู้ดูแลเทนได้ 
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16 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การอบรมจําเป็นต้องมีการยํ้า

เตือนเป็นระยะๆ เพ่ือให้
ความรู้ยังคงอยู่ 

ในการจัดอบรมต่างๆ การประเมินนับว่ามีความสําคัญ ซ่ึง
ควรทําเป็นระยะๆ เพ่ือให้ผู้ถูกประเมินรวบรวมความรู้ใน
อดีตเพ่ือให้ความรู้ต่างๆ นั้นยังคงอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม

ความรู้นั้นๆ จะลดน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปหากไม่ได้มีการ
นําไปใช้ ซ่ึงหากเป็นกิจกรรมท่ีไม่ได้ใช้บ่อยควรจัดอบรมซํ้า 
ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป ีโดยหากเป็นความรู้ใหม่ๆ 
อาจจะต้องจัดอบรมถี่มากข้ึน แต่หากเป็นความรู้ท่ีเคยจัด
อบรมมาแล้ว อาจจะไม่ต้องจัดอบรมบ่อยคร้ัง ซ่ึงอาจจะทุก 

6 เดือน หรือ 1 ปี 

17 การพัฒนางานบริการวิสัญญี 

การผลิตไม้วัดสารพัด
ประโยชน์เพ่ือช่วยในการ

ประเมินทางเดินหายใจก่อน
การให้ยาระงับความรู้สึก 

การจัดทําเคร่ืองมือต่างๆ  
ช่วยให้งานนั้นๆ ทําได้ง่ายและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

18 
การพัฒนางานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ด้วย Happy 8 Model 

ใช้หลักการ Management 
by Walking Around, 

Management by 
Objective, Self 
Assessment 

การติดตาม สนับสนุน ดูแลของผู้บริหารระดับสูงจะทําให้
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนในระดับดีมาก โดยอาจจะ
ทําโดยการเดินตระเวนในองค์การ นอกจากนี้การสร้าง

แรงจูงใจ และการสนับสนุนการประเมินตนเอง มีส่วนช่วย
ในการพัฒนาขององค์การได้ 

19 
การพัฒนางานสารสนเทศ

โรงพยาบาล 

งานสารสนเทศมีความสําคัญ
เนื่องจากใช้ในการติดต่อ

ภายในองค์การและภายนอก
องค์การ 

การพัฒนางานสารสนเทศให้มีระบบทําให้ช่วยในการวาง
แผนการดําเนินงาน การอํานวยการ การช่วยตัดสินใจ การ
ลดค่าใช้จ่าย การอํานวยความสะดวก ทําให้องค์การมีความ
ม่ันคง และทําให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างกว้างขวาง ซ่ึง
นับว่ามีความสําคัญเนื่องจากเป็นเหมือนเส้นใยเชื่อมต่อการ

ดําเนินงาน โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีมีการใช้ระบบ
สารสนเทศมาก และมากข้ึนในอนาคต 

20 การพัฒนางานสารสนเทศ 
นํา IT มาช่วยในการบริหาร

ความเสี่ยง 

ช่วยในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ ช่วยในการเฝ้าระวัง อํานวยความสะดวก ในการ
จัดการความเสี่ยงได้รวดเร็วและครอบคลุมมากข้ึน สามารถ

พัฒนาต่อไปได้อย่างกว้างขวาง 
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21 

การพัฒนากระบวนการ
ทบทวนเวชระเบียน และ

จัดทํารายงานการใช้
ทรัพยากรสุขภาพ ในกลุ่ม

ผู้ป่วยท่ีรับกลับเข้า
โรงพยาบาลภายใน  

28 วัน 
โดยไม่ได้วางแผน 

การพัฒนาโดยการจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานซ่ึงเป็นทรัพย์สิน
ความรู้ขององค์กร (KA) 

การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานและนําไปเผยแพร่ทําให้มี
ความเข้าใจในการดําเนินงานนั้นๆ ตรงกัน มีมาตรฐาน และ
ได้คุณภาพ สามารถนําไปใช้อ้างอิง สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ

ให้ตรงกันได้ง่ายข้ึน 

22 
การวิเคราะห์และพัฒนา 

ระบบการบริหารยาผู้ป่วยใน 
ใช้หลักคัดกรองความผิดพลาด

ไม่ให้ถึงต้วผู้รับบริการ 

ในการดําเนินงานต่างๆ  
หากเกิดความผิดพลาดแล้วเกิดอันตรายหรือความสูญเสีย
มากนั้น ควรมีการคัดกรองความผิดพลาดเพ่ือไม่ให้เกิด
อันตรายต่อผู้รับบริการ เนื่องจากมนุษย์ย่อมเกิดความ

ผิดพลาดได้เสมอ 

23 
การพัฒนา 

รูปแบบโครงการทัศนมาตร
ศาสตร์เคลื่อนท่ี 

การปรับปรุงแบบฟอร์ม 
ในการบันทึกผลการตรวจ
สายตาให้ใช้งานง่ายข้ึน 

แบบฟอร์มท่ีจะต้องเขียนมาก 
ทําให้ต้องใช้เวลาในการบันทึกมากข้ึน ดังนั้นจึงควรพัฒนา
แบบฟอร์มเพ่ือให้ใช้งานง่ายและใช้เวลาน้อยลงในการ
บันทึก เช่น เปลี่ยนเป็น Check list แทนแบบบันทึก  

เป็นต้น 
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